พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑
เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๒) พระราชบัญ ญั ติแกไขเพิ่ ม เติม ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบั บ ที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓
บรรดา กฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบท
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนแก
นายจางประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและหมายความรวมถึง
(๑) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง
(๒) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทน นิติบุคคลและผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทํา การแทนดวย
“ลูกจาง”
หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยรับ คาจางไมวาจะเรียกชื่อ
อยางไร
“ผูวาจาง”
หมายความวา ผูซึ่งตกลงวาจางบุคคลอีกบุคคลหนึ่งใหดําเนินงานทั้งหมด
หรือแตบางสวนของ งานใดเพื่อประโยชนแกตน โดยจะจาย
สินจางตอบแทนผลสําเร็จแหงการงานที่ทํานั้น
“ผูรับเหมาชั้นตน” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับจะดําเนินงานทั้งหมดหรือแตบางสวนของงาน
ใดจนสําเร็จประโยชนของผูวาจาง
/หมวด 10

หมวด ๑๐
การพักงาน
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
มาตรา ๑๑๖ ใน กรณี ที่นายจางทําการสอบสวนลูก จางซึ่ง ถูก กลาวหาวากระทําความผิด หามมิใ ห
นายจางสั่งพักงานลูก จางในระหวางการสอบสวนดังกลาว เวนแตจะมีขอบัง คับ เกี่ยวกับ การทํางานหรือขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางให อํานาจนายจางสั่งพักงานลูกจางได ทั้งนี้ นายจางจะตองมีคําสั่งพัก งานเปนหนังสือระบุ
ความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงาน ไดไมเกินเจ็ดวันโดยตองแจงใหลูกจางทราบกอนการพักงาน
ใน ระหวางการพักงานตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตามอัตราที่กําหนดไวในขอบังคับ
เกี่ยวกับ การทํางานหรือตามที่นายจางและลูกจางไดตกลงกันไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ การจาง ทั้งนี้ อัตราดังกลาว
ตองไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทํางานที่ลูกจาง ไดรับกอนถูกสั่งพักงาน
มาตรา ๑๑๗ เมื่อ การสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาลูกจางไมมีความผิด ใหนายจางจายคาจางใหแก
ลูกจางเทากับ คาจางในวันทํางานนับแตวันที่ ลูกจางถูก สั่งพักงานเปนตนไป โดยใหคํานวณเงินที่น ายจางจายตาม
มาตรา ๑๑๖ เปนสวนหนึ่งของคาจางตามมาตรานี้พรอมดวยดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป
หมวด ๑๑
คาชดเชย
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
มาตรา ๑๑๘ ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางดังตอไปนี้
(๑) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่ งป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ คาจางตามผลงาน
โดยคํานวณเปนหนวย
(๒) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายเกาสิบ
วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งได รับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปน
หนวย
(๓) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหนึ่งรอยแปดสิบวันสุดทายสําหรับลูกจาง ซึ่งไดรับคาจางตาม
ผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๔) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสองรอย
สี่สิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยสี่สิบวันสุดทายสําหรับลูกจา ง ซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดย
คํานวณเปนหนวย
(๕) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามรอยวัน หรือไม
นอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งได รับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
การ เลิกจางตามมาตรานี้ หมายความวา การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปและไมจาย
คาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและ
ไมไดรับคาจางเพราะเหตุ ที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไป
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกจางตามกําหนด
ระยะเวลานั้น
/การจางที่มีกําหนดระยะเวลา

การจางที่มีกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทําไดสําหรับการจางงานในโครงการเฉพาะ ที่มิใชงาน
ปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดของงานที่แนนอนหรือในงานอันมีลักษณะ
เปนครั้งคราวที่มีกําหนดการ สิ้นสุด หรือความสําเร็จของงาน หรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลา
ของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองปโดยนายจางและลูกจางไดทํา สัญญาเปนหนังสือไว
ตั้งแตเมื่อเริ่มจาง
มาตรา ๑๑๙ นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปน
ธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําเปนตองตักเตือน
หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด
(๕) ละทิ้ง หนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุอัน
สมควร
(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ในกรณี (๖) ถาเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปนกรณีที่เปนเหตุให
นายจางไดรับความเสียหาย
การ เลิกจางโดยไมจายคาชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถานายจางไมไดระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่เลิกจางไว
ในหนังสือบอกเลิก สัญญาจางหรือไมไดแจงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบในขณะที่เลิกจางนาย จางจะยกเหตุนั้นขึ้น
อางในภายหลังไมได
มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่นายจางจะยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นอันมีผลกระทบสําคัญ
ตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว นายจางตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน
กอนวันยายสถาน ประกอบกิจการ ในการนี้ ถาลูกจางไมประสงคจะไปทํางานดวยใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจาง
ไดภาย ในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากนายจาง หรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ แลวแตกรณี โดย
ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่ลูกจาง พึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘
ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนาตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการ
บอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุด ทายสามสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรับ
ลูกจางซึ่งไดรับคา จางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกลูกจางภายในเจ็ด
วันนับแตวันที่ลูกจางบอกเลิกสัญญา
ใน กรณีที่นายจางไมจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตามวรรคสาม
ใหลูก จางมีสิท ธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการสวัส ดิ ก ารแรงงานภายในสามสิบ วัน นับ แตวัน ครบกําหนดการจาย
คาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา
/ใหคณะกรรมการสวัสดิการ

ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาและมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง
เมื่อ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลว ปรากฏวา ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษหรือ
คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคําสั่งเปนหนังสือ ใหนายจางจาย
คาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา แลวแตกรณี ใหแกลูกจาง ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ทราบ หรือถือวาทราบคําสั่ง
ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลวปรากฏวา ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยหรือ
คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคําสั่งเปนหนังสือและ
แจงใหนายจางและ ลูกจางทราบ
คําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด เวนแตนายจางหรือลูกจางจะอุทธรณคําสั่งตอศาล
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ไดทราบคําสั่ง ในกรณีที่นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาลนายจางตองวางหลักประกันตอ
ศาลตาม จํานวนที่ตองจายตามคําสั่งนั้น จึงจะฟองคดีได
มาตรา ๑๒๑ ในกรณีที่นายจางจะเลิกจางลูกจางเพราะเหตุที่นายจางปรับปรุงหนวยงาน กระบวนการ
ผลิต การจําหนาย หรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนําเครื่องจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือ เทคโนโลยี
ซึ่งเปนเหตุใหตองลดจํานวนลูกจาง หามมิใหนํามาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใชบังคับ และใหนายจางแจงวันที่จะเลิกจาง
เหตุผลของการเลิกจางและรายชื่อลูกจางตอพนักงานตรวจแรงงาน และลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา
หกสิบวันกอนวันที่จะเลิก จาง
ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางที่จ ะเลิกจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนานอยกวาระยะเวลาที่
กําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะไดรับคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ แลว ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอก
กลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุด ทายหกสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทํางานหกสิบวันสุดทายสําหรับลูกจาง
ซึ่งไดรับคา จางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยดวย
ในกรณีที่มีการจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตามวรรคสองแลว ใหถือวานายจางไดจาย
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยดวย
มาตรา ๑๒๒ ใน กรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางตามมาตรา ๑๒๑ และลูกจางนั้นทํางานติดตอกันเกินหก
ปขึ้นไป ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสิบหาวัน
ตอการทํางานครบหนึ่งป หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสิบหาวันสุดทายตอการทํางานครบหนึ่งป สําหรับ
ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย แตคาชดเชยตามมาตรานี้รวมแลวตองไมเกินคาจางอัตรา
สุดทายสามรอยหกสิบ วัน หรือไมเกินคาจางของการทํางานสามรอยหกสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งได รับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
เพื่อ ประโยชนในการคํานวณคาชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาทํางานไมครบหนึ่งป ถาเศษของระยะเวลา
ทํางานมากกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหนับเปนการทํางานครบหนึ่งป
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หมวด ๑๒
การยื่นคํารองและการพิจารณาคํารอง
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่ง อยางใดตาม
พระราชบัญญัตินี้และลูกจางมีความประสงคใหพนักงานเจาหนาที่ ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหลูกจางมีสิทธิ
ยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่ลูกจางทํา งานอยูหรือที่นายจางมีภูมิลําเนาอยูตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่เกี่ยวกับ สิท ธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาลูกจางถึงแกความตายให
ทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรง งานได
มาตรา ๑๒๔ เมื่อมีการยื่นคํารองตามมาตรา ๑๒๓ ใหพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนขอเท็จจริงและมี
คําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคํารอง
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และ
บุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป
บทเฉพาะกาล
∞∞∞∞∞∞∞∞
มาตรา ๑๖๐ มิใหนํามาตรา ๔๔ มาใชบังคับกับลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตั้งแตสิบสามปบริบูรณแตยังไมถึง
สิบหาปบริบูรณ ที่นายจางรับเขาทํางานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๖๑ ใหนายจางแจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปที่นายจางรับ เขาทํางานตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กอนวันที่พระราชบัญ ญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๖๒ ใหคณะกรรมการคาจาง คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูในตําแหนงตอไปไดจนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนง
มาตรา ๑๖๓ การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเปนทุนสงเคราะหลูกจางตามบทบัญญัติวา ดวย
กองทุนสงเคราะหลูกจางในหมวด ๑๓ จะเริ่มดําเนินการเมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖๔ คํ าร อ งที่ ยั ง ไม ถึ ง ที่ สุ ด หรื อ คดี ที่ ยั ง อยู ในระหว า งการพิ จ ารณาของศาลก อ นวั น ที่
พระราชบัญ ญัตินี้ใชบังคับ ใหบังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือประกาศกระทรวงแรงงาน* ซึ่งออกตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จนกวาคํารองหรือคดีนั้นๆ จะถึงที่สุด
มาตรา ๑๖๕ ผูใดมีสิทธิไดรับคาจางหรือเงินอื่นจากนายจางตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงไดรับตอไป

มาตรา ๑๖๖ บรรดาประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหยัง คงใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญ ญัตินี้ ทั้ง นี้ จนกวาจะมีก ฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
(๑๑๕ ร.จ. ๑ ตอนที่ ๘ ก ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2541)

